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Vážení přátelé slánského muzea, 

 

v sobotu 5. dubna byla za přítomnosti velkého počtu zájemců zahájena výstavní sezóna roku 

2014. První letošní návštěvníci si mohli prohlédnout upravené prostory muzea, nově 

prezentované exponáty, zbrusu nové vitríny či profesionální osvětlení těch stávajících. 

Přijďte se i Vy podívat, co nového jsme pro Vás připravili. Muzeum je pro veřejnost otevřeno 

od úterý do pátku vždy od 9 do 16 hodin, ve středu do 18 hodin a v sobotu do 17 hodin. 

Navíc je pro Vás na měsíc květen připraven bohatý program. Těšíme se na Vaši návštěvu 

stálé expozice, přednášek, výstav, koncertu či jen tak. 

ZPRAVODAJ Č. 5/2014 
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I. Letošní sezónu jsme zahájili vernisáží výstavy „Z krabice“, kterou připravila známá slánská 

výtvarnice Viola Benešová. 

V galerii muzea vystavuje svá díla 

napříč všemi technikami, 

materiály a přístupy, které ke své 

tvorbě využívá. Až do 18. května 

jsou tak k vidění autorčiny malby, 

počítačové grafiky, skulptury, 

šperky a další díla. 

 

 

II.  V úterý 6. května v 17 hodin otevřeme výstavu s názvem „Jan Hus roku 1415 a 600 let 

poté“. Putovní výstava k 600. výročí odsouzení a upálení Jana Husa Kostnickým koncilem 

byla připravena Husitským muzeem v Táboře ve spolupráci se Společností Husova muzea 

v Praze. Ve výstavní síní v prvním patře muzea bude výstava k vidění do 30. května. 

 

 

III. U tématu Jana Husa zůstaneme i ve středu 14. 

května. Od 17 hodin bude v malé galerii muzea 

přednášet vedoucí historického oddělení a kurátor 

historických sbírek Husitského muzea v Táboře PhDr. 

Zdeněk Vybíral, Ph.D. Přednáška s názvem „Jan Hus 

a Jan Žižka ve svědectví obrazů“ je věnována 

způsobům zpodobnění těchto dvou velkých postav 

husitství ve výtvarném umění, jak se zobrazování 

měnilo v průběhu staletí a jaký to mělo dopad na 

jejich vnímání ze strany veřejnosti.  
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IV. V sobotu 17. května bude muzeum u příležitosti městských 

slavností návštěvníkům otevřeno od 9 do 17 hodin. Zdarma bude 

přístupná stálá expozice v hlavní budově muzea, výstava Violy 

Benešové i Velvarská brána. V podloubí muzea bude navíc k vidění výstava „Massopust a 

Diadochos – starobylé knihy ze sbírek slánského muzea“, která představí reprodukce 

dřevorytů ze dvou vzácných renesančních knih, které byly v nedávné době odborně 

zrestaurovány.  

 

Autorem knihy Massopust (1580) je utrakvistický kněz Vavřinec Leander Rváčovský (1525 – 

1590), jenž toto dílo napsal v době svého působení v děkanském kostele sv. Gotharda ve 

Slaném. Zábavná próza z 16. století zachycuje jedno z oblíbených období církevního roku – 

masopust. Zachovává pestrý obraz staročeských masopustních veselostí, kdy se u lidí 

v podroušeném stavu 

projevují různé 

záporné vlastnosti, a 

je doplněna o četné 

příklady a příběhy 

nechávající vhlédnout 

do života své doby. 

Kniha obsahuje 

původní dřevořezby, 

zachycující hlavní 

postavu Masopusta a jeho dvanáct synů zobrazujících špatné lidské vlastnosti (Soběhrd, 

Lakomec, Nádherný, Vožralec, Vsteklík, Pochlebník, Závistník, Klevetník, Všetýčka, Lenoch, 

Darmotlach a Lhář). 

Rozsáhlá kniha Diadochos (1602) je 

dílem polského katolického 

šlechtice, spisovatele, historika, 

genealoga a heraldika Bartoloměje 

Paprockého z Hlohol a Paprocké 
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Vůle (asi 1543 – 1614). Dílo jako celek je významným pramenem nejen pro historii Čech, 

Moravy, Slezska, Polska a rakouských zemí, ale i pro genealogii panovnických a šlechtických 

rodů českého a polského království. Spis totiž zachycuje posloupnost českých panovníků, 

biskupů a arcibiskupů, historii českých aristokratických rodin i materiály k dějinám českých 

měst. Dále obsahuje stovky dřevořezů, portrétů, erbů a věrných vyobrazení měst, včetně 

nejstaršího vyobrazení města Slaný – díla proslulého rytce a kreslíře Jana Willenberga (1571 

– 1613). 

 

V. V pondělí 12. května bude mít slánská veřejnost 

možnost seznámit se s výjimečnou osobností - JUDr. 

Josefem Čermákem. Poúnorový emigrant se narodil 15. 

listopadu 1924 ve Skurách a patří mezi nejznámější a 

nejzasloužilejší Čechy žijící v Kanadě. Nyní přijíždí JUDr. 

Čermák na návštěvu do svého rodiště, kde po besedě se 

studenty místního gymnázia, jehož je absolventem, 

bude představiteli města slavnostně přivítán v kapli 

Zasnoubení Panny Marie v 17 hodin. Josef Čermák je 

nejen významným právníkem, ale také novinářem a 

v neposlední řadě úspěšným spisovatelem. Součástí 

setkání v muzejní kapli bude i prezentace autorovy 

poslední knihy „Rozlet“ o významném kanadském 

podnikateli českého původu Milanu Kroupovi. 

 

 

VI. Poslední květnovou akcí bude v závěru měsíce koncert Kruhu přátel hudby. Ve středu 28. 

května v 19 hodin vystoupí hudební těleso Trio Martinů ve složení Petr Jiříkovský, Pavel 

Šafařík a Jaroslav Matějka. 
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VII. Národopisné muzeum v Třebízi otevírá své brány návštěvníkům jako každým rokem 

1.května. Vedle stálé expozice bude otevřena též celosezónní výstava věnovaná jednomu z 

pozapomenutých staročeských řemesel - bednářství. Bednáři vyráběli především nádoby na 

uložení tekutin, zhotovení dřevěného sudu bylo považováno za skutečné mistrovství. 

 

Krásné májové dny 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


